REGULAMIN PROMOCJI
„BON RABATOWY z Facebooka”
§1 OPIS PROGRAMU
1. Regulamin promocji (zwany dalej “Regulaminem”), jest dokumentem zawierającym
wszystkie w warunki uczestnictwa w tym Programie oraz zasady obowiązujące pomiędzy
Uczestnikiem promocji, a Market Ubezpieczeń sp.z.o.o i Ubezpieczeniowi Sadowski Sp.
Jawna (zwanym dalej również „Organizatorem”).
2. Uczestnik promocji – osoba fizyczna lub osoba prawna, która prześle wiadomość zwrotną
o treści „Chcę ubezpieczenie” z kampanii reklamowej za pośrednictwem portalu Facebook
oraz dokona zakupu umowy ubezpieczenia w jednym z punków sprzedaży lub przez telefon
u Organizatora.
3. Uczestnikom, którzy dokonają zakupu nowej polisy komunikacyjnej o minimalnej składce
350 zł organizator w ramach promocji wyda bon do sieci sklepów Biedronka o wartości 50zł
przy zakupie polisy OC lub 100zł przy zakupie polisy OC+AC.
§2 WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Każdy Uczestnik korzystający z promocji jest związany postanowieniami niniejszego
Regulaminu.
2. Warunkiem udziału w promocji jest okazanie przez Uczestnika indywidualnego kodu
otrzymanego przez Organizatora w ramach promocji.
3. Dla Uczestnika udział w promocji jest bezpłatny.
4. Udział w promocji nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez Organizatora, w
tym samym czasie.
5. Każdy uczestnik może wykorzystać do jednej nowej umowy ubezpieczenia jeden bon.
6. Odbiór nagrody nastąpi po przedstawieniu kodu w punkcie zakupu polisy lub przez telefon
oraz zakupieniu polisy.
7. Odbiór nagrody musi być pokwitowany Protokołem odbioru nagrody w promocji (wzór wg
załącznika do niniejszego regulaminu).
§3 REALIZACJA KUPONU
1.Uczestnik może zrealizować bon, który przysługuje mu w związku z faktem udziału w
promocji w sieci sklepów Biedronka na terenie całej RP.
§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Program obowiązuje do 29.02.2020r.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji wskutek zaistnienia
szczególnych okoliczności, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień
skierowanych do Uczestników.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu. O wszelkich zmianach
warunków i zasad Programu, tj. Regulaminu, Uczestnicy zostaną poinformowani za
pośrednictwem strony internetowej Organizatora.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.02.2020r.

Potwierdzenie odbioru nagrody promocji „BON RABATOWY z Facebooka”
Imię i nazwisko

Rodzaj nagrody
rzeczowej
BON

Wartość nagrody
(brutto)

Czytelny podpis nagrodzonego

Jednocześnie oświadczam, że są mi znane obowiązki wynikające z ustawy z dnia 26 lipca
1991r. (z późn. zmian) o podatku dochodowym od osób fizycznych zawartych w art. 21 ust. 1
pkt 68.

………………………………………..
miejscowość, data

………………………………………
podpis

